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ACÓRDÃO
Apelação Cível e Remessa Oficial– 0000175-50.2012.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Município  de  Campina  Grande-PB  –  Procuradora:  Fernanda
Augusta Baltar de Abreu

Apelado: Pedro Cristiano de Almeida – Adv. Francisco Porfírio Assis Alves
Silva e outro (OAB-PB 21.952).

Apelado:  IPSEM  –  Instituto  de  Previdência  Social  dos  Servidores
Públicos Municipais de Campina Grande – Procuradora: Alba Lúcia Diniz
de Oliveira.

Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA
OFICIAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE
DO  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  INCIDÊNCIA  DA
CONTRIBUIÇÃO  SOBRE  SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS  E  GRATIFICAÇÕES
DIVERSAS.  GANHOS  HABITUAIS.
LEGALIDADE.  ADICIONAL  DE  FÉRIAS.
NATUREZA  INDENIZATÓRIA.  DESCONTO
INDEVIDO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA OFICIAL E DO APELO.

-  É  devida  a  incidência  de  contribuição
previdenciária sobre gratificações que não se
incorporam aos  proventos  da  aposentadoria,
se forem consideradas como ganhos habituais.
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-  A  jurisprudência  dos  tribunais  superiores
tem assentado o entendimento de que não é
possível desconto previdenciário sobre o terço
constitucional de férias, por se tratar de verba
de natureza indenizatória.

- É através do IPSEM que o Município de Campina
Grande  exerce  essa  competência,  criando  o
Regime  Próprio  de  Previdência  Social  dos  seus
servidores.  Aquela  Autarquia  Municipal  possui
atribuição para gerir esse sistema e é destinatário
da arrecadação.

- Súmula n.º 48 -  O Estado da Paraíba e os
Municípios, conforme o caso, e as autarquias
responsáveis  pelo  gerenciamento  do  Regime
Próprio  de  Previdência,  têm  legitimidade
passiva quanto à obrigação de restituição de
contribuição  previdenciária  recolhida  por
servidor  público  ativo  ou  inativo  e  por
pensionista. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar. No mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao apelo e
à remessa, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Remessa Oficial  e Apelação Cível
interposta  pelo Município  de  Campina  Grande-PB contra  Pedro
Cristiano de Almeida hostilizando sentença de fls. 63/67, proveniente
do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campina Grande, que nos
autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada pelo Recorrido contra o
Apelante e o IPSEM – Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Campina Grande, julgou procedente o pedido e
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condenou  os  demandados  a  restituírem  os  valores  indevidamente
cobrados a título de contribuição previdenciária.

Dos autos, verifica-se que o Apelado ajuizou a demanda
contra  o  Município  de  Campina  Grande-PB  e  o  IPSEM  –  Instituto  de
Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Campina Grande,
buscando a restituição dos  valores indevidamente cobrados  a título  de
contribuição previdenciária sobre verbas salariais que não se incorporam
aos seus vencimentos.

Na sentença (fls. 63/67), a Magistrada, ao fundamento
de  que  é  indevida  a  incidência  de  contribuição  previdenciária  sobre
parcelas remuneratórias de natureza transitória ou indenizatória, por não
se incorporar aos vencimentos do servidor,  julgou procedente o pedido
declarando  ilegal  o  desconto  previdenciário sobre  adicional  de  férias,
gratificação  de  natureza  do  trabalho  (redação,  eventos  e  motorista)  e
serviços  extraordinários  (horas  extras)  e  determinou  a  restituição,  de
forma solidária, dos descontos ilegais, observada prescrição quinquenal.

Nas  razões  recursais  (fls.  69/83),  o  Município  de
Campina Grande arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo
que os benefícios previdenciários concedidos aos servidores públicos do
Município são de obrigação da Autarquia previdenciária.

No  mérito,  arguiu  alegou  que  a  sentença  deve  ser
reformada,  vez  que  a  previdência  se  norteia  pelo  princípio  da
solidariedade e do caráter contributivo, sendo legal, portanto, a incidência
da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, horas extras e GNT.

Contrarrazões oferecidas, fls. 85/88.

A  Procuradoria  de  Justiça,  com  vista  dos  autos  (fls.
95/100), opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do
Município de Campina Grande-PB,  não tendo apresentado manifestação
acerca do mérito do recurso.

É o relatório.
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V O T O

Da  Ilegitimidade  Passiva  Ad  Causam  arguida  pelo
Município de Campina Grande.

O Município  de  Campina  Grande  arguiu  sua  ilegitimidade
para  figurar  no  polo  passivo,  defendo  que  a  Demanda  deveria  prosseguir
somente  contra  a  segunda  IPSEM  –  Instituto  de  Previdência  Social  dos
Servidores Públicos Municipais de Campina Grande.

O IPSEM é uma autarquia estadual que tem como objetivo
de organizar o sistema de previdência dos servidores públicos do Município de
Campina Grande.

Ocorre que  o Município de Campina Grande é o ente que
criou a autarquia, sendo responsável subsidiariamente por suas dívidas.

Sobre o tema, o TJPB editou a Súmula n.º 48:

O Estado da Paraíba e os Municípios, conforme o caso,
e  as  autarquias  responsáveis  pelo  gerenciamento  do
Regime  Próprio  de  Previdência,  têm  legitimidade
passiva  quanto  à  obrigação  de  restituição  de
contribuição  previdenciária  recolhida  por  servidor
público ativo ou inativo e por pensionista. 

Isto posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente,  discute-se  a  possibilidade,  ou  não,  de
descontos  previdenciários  sobre  as  seguintes  verbas:  Gratificação  de
Natureza do Trabalho (redação), serviços extraordinários (horas extras),
bem como sobre o adicional de férias.

Quanto  à  incidência  sobre  o  terço  constitucional  de
férias, entendo que não se trata de verbas de natureza salarial, mas sim
indenizatória, que tem o fim de proporcionar um reforço financeiro para
que o servidor possa utilizar em seu lazer, após um ano de trabalho.
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O Supremo Tribunal  Federal  firmou  entendimento  no
sentido de ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o
terço  de  férias,  uma  vez  que  tais  parcelas  não  são  incorporadas  à
remuneração do servidor e possui natureza indenizatória.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL
INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 
Somente as parcelas incorporáveis ao salário do
servidor  sofrem  a  incidência  da  contribuição
previdenciária. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF, AI-AgR 603537/DF, Relator(a):
Min. EROS GRAU. Julgamento: 27/02/2007. Órgão
Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 30-03-
2007 PP-00092).
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE AS HORAS EXTRAS E O TERÇO DE FÉRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  Esta  Corte
fixou  entendimento  no  sentido  que  somente  as
parcelas  incorporáveis  ao  salário  do  servidor
sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
Agravo  Regimental  a  que  se  nega  provimento.
(STF,  AI  727958  AgR,  Relator(a):   Min.  EROS
GRAU, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe-038 DIVULG 26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009)

No mesmo sentido, assentiu o STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE  INSTRUMENTO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE
FÉRIAS.  NÃO  INCIDÊNCIA.  ENTENDIMENTO  DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1.  A  Primeira  Seção,  ao  apreciar  a  Petição
7.296/PE  (Rel.  Min.  Eliana  Calmon),  acolheu  o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência para
afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária
sobre o terço constitucional de férias.(...)
3. Agravo Regimental não provido.

(STJ,  AgRg  no  Ag  1358108/MG,  Rel.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,
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julgado em 08/02/2011, DJe 11/02/2011)

Nessa  linha,  é  indevida  a  incidência  de  contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

Quanto à  gratificação  de  natureza  do  trabalho  e
serviços extraordinários,  conforme fls.  12/18, ficha financeira do Autor,
percebe-se  que  tais  verbas  têm  caráter  habitual,  incorporando  à
remuneração,  visto  que são pagos  continuamente,  assim,  entendo que
tais verbas não podem deixar de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária, tendo em vista que possuem caráter remuneratório, nem
há previsão legal e jurisprudencial quanto a existência de isenção sobre
elas.

De  acordo  com o  Art.  1º  da  Lei  nº  10.887/2004,  o
cálculo  dos  proventos  de  aposentadoria  deve  ser  feito  com  base  nos
seguintes critérios:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria
dos  servidores  titulares  de  cargo  efetivo  de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas
autarquias e fundações, previsto no §3º do art. 40
da Constituição Federal  e no art.  2º da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
será considerada a média aritmética simples
das maiores  remunerações,  utilizadas como
base para  as  contribuições do servidor  aos
regimes  de  previdência  a  que  esteve
vinculado,  correspondentes  a  80% (oitenta  por
cento)  de  todo  o  período  contributivo  desde  a
competência julho de 1994 ou desde a do início da
contribuição, se posterior àquela competência.

Desta  forma,  há  que  se  perquirir  quais  seriam  as
parcelas  remuneratórias  idôneas  a  sofrer  a  incidência  de  contribuição
previdenciária. Ao tratar do tema, a Constituição do Estado da Paraíba, em
seu art. 203, dispõe que:

“Art. 203.  Além do disposto no art. 34, o regime
de previdência dos servidores públicos do Estado
observará, no que couber, os requisitos e critérios
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fixados para o regime geral de previdência social.”

No  tocante  ao  regime  geral  de  previdência  social,
disciplinado no art. 201 da Constituição Federal, há expressa previsão de
que  serão  incorporados  ao  salário,  para  efeito  de  contribuição
previdenciária, os ganhos habituais do empregado, como reza o §11 do
referido dispositivo constitucional, que passamos a transcrever:

§11.  Os  ganhos  habituais  do  empregado,  a
qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito  de  contribuição  previdenciária  e
consequente repercussão em benefícios, nos casos
e na forma da lei.

Desta forma, a  gratificação de natureza do trabalho e
serviços  extraordinários são  computados  para  fins  previdenciários,  na
medida  em  que  consistem  em  ganhos  habituais  sobre  as  quais
repercutirão os cálculos da média aritmética das maiores remunerações,
como determina o Art. 1º da Lei 10.887/2004.

Portanto, a Sentença deve ser reformada nesse ponto,
devendo a repetição de indébito abranger apenas os descontos sobre o
terço constitucional de férias.

Ante o exposto, dou provimento parcial à Apelação
e à Remessa Necessária  para reformar a sentença declarando legal a
incidência da contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Natureza
do Trabalho e os Serviços Extraordinários, do Autor,  por serem ganhos
habituais, mantendo a decisão nos temais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigues Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                            R e l a t o r             
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